3 lipca 2021 (sobota)
godz. 8:00

FOLDER

1. SIECIECHÓW-START

Długość trasy: 44km Stopień trudności: trasa łatwa
XI edycję Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii” rozpoczynamy w Sieciechowie, na placu
za Zespołem Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej. Podczas rajdu jesteśmy zobowiązani
do przestrzegania regulaminu rajdu, przepisów prawa o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa.

https://mapio.net/pic/p-30332451/

Przed nami ponad 40-kilometrowa trasa, starajmy się równomiernie rozkładać siły. Aby nie forsować
organizmu przewidzieliśmy kilka postojów.
Spotykamy się w miejscu startu, gdzie znajduje się biuro rajdu, w którym musimy się zarejestrować. Biuro
czynne jest od godz. 8.00 do godz. 8.20. Po zarejestrowaniu się, przywitaniu uczestników przez
Organizatora, krótkim omówieniu trasy i rozgrzewce, punktualnie o godz. 8.30 wyjeżdżamy w drogę.

Planowany czas całego Rajdu to ponad 8
godzin jazdy, zwiedzania, wypoczynku
i podziwiania wyjątkowych walorów
krajobrazowych powiatu kozienickiego oraz
powiatu ryckiego.
Zachowując szczególną ostrożność
wyjeżdżamy z ul. Szkolnej w prawo, jedziemy
drogą krajową nr 48, następnie skręcamy
w prawo, w ul. Wiślaną, po kilkuset metrach
skręcamy w lewo w drogę polną.
2. SIECIECHÓW – CMENTARZ CHOLERYCZNY
Tu zatrzymamy się na chwilę przy krzyżu
cmentarza cholerycznego. Nekropolia
założona została w 1873 roku, kiedy to
parafię Sieciechów nawiedziła epidemia
cholery. W całej parafii zmarło wówczas
ponad 270 osób, pochowani oni zostali na
trzech cmentarzach, jeden z nich to właśnie
cmentarz choleryczny w Sieciechowie.
Najprawdopodobniej pochowani zostali tu
zmarli mieszkańcy Sieciechowa oraz Łojów.
W 2005 roku, dzięki środkom finansowym
gminy Sieciechów ustawiono pamiątkowy
krzyż z ogrodzeniem.
Wracamy na trasę, przez Łoje dojeżdżamy
do drogi przywałowej, skręcamy w prawo,
podążając cały czas drogą przywałową
przejeżdżamy przez Głusiec. Po przejechaniu
9 km zatrzymujemy się przed wjazdem na
ruchliwą drogę krajową nr 48.

fot. D. Boryczka

fot. E. Marczak

fot. M. Szewczyk-Wiraszka

3. ZAJEZIERZE – KURHAN OKURZAŁEGO
Po prawej stronie znajduje się wysoki kopiec,
a na nim pomnik poświęcony kpr. Michałowi
Okurzałemu, bohaterowi 1 Dywizjonu
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 2 sierpnia
1944 r. po przeprawieniu się na zachodni
brzeg Wisły Okurzały znalazł się wraz
z innymi żołnierzami pod ostrzałem wroga,
mimo to dzielnie utrzymywał łączność
fot. M. Szewczyk-Wiraszka
radiową, podając artylerzystom szczegółowe
dane do wsparcia oddziałów walczących na przyczółku dęblińskim. Mimo ciągłego ostrzału odważnie
wypełniał swoje obowiązki, pozostając do końca na swoim posterunku. Tuż przed śmiercią wydał taki oto
komunikat: „Niemcy nas otoczyli, zasypują nas granatami, krzyczą, żeby się poddać...Ale Polacy się nie
poddają, padł lektor Jakubowski, zostałem sam, bijcie prosto na mnie, jak najwięcej ognia. Niszczę
radiostację...bijcie na mnie. Niech żyje Polska!”
9 września 1944 roku za umiejętne wykonanie bojowych zadań na froncie walk z niemieckim najeźdźcą
i wykazaną przy tym odwagę i męstwo został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Spod kurhanu wyjeżdżamy w lewo, zachowując szczególną ostrożność, gdyż mamy do pokonania krótki
fragment bardzo ruchliwej drogi krajowej nr 48. Przejeżdżamy przez most na Wiśle, z którego rozciąga się
piękny widok na szerokie koryto Wisły. Tuż za mostem skręcamy w prawo, w ul. Saperów, niebieskim
szlakiem rowerowym docieramy do Twierdzy Dęblin, XIX -wiecznego zespołu obiektów fortecznych
wzniesionych przez Rosjan.

fot. M. Szewczyk-Wiraszka

4. DĘBLIN - TWIERDZA

https://rzilublin.wp.mil.pl/pl/articleszabytki-u/2019-06-03m-twierdza-deblin/

Przy odrobinie szczęścia, gdy pozwolą na to obostrzenia sanitarne, wraz z przewodnikiem będziemy
mogli przejść przez teren Twierdzy podziwiać wszystkie zabudowania. Budowę dęblińskiej Twierdzy
rozpoczęto tuż po upadku powstania listopadowego w 1832 roku, a jej twórcą był generał Iwan Dehn,
związany z Kozienicami. Była to wówczas twierdza bastionowa o narysie pięciobocznym. Jak
znajdujemy w opisie Twierdzy: „Odcinki między bastionami i półbastionami – kurtyny bronione były
przez kazamaty artyleryjskie. Przed głównym obwodem twierdzy wzniesiono trzy lunety oraz dwie
wysunięte reduty. Wnętrze twierdzy wypełniały liczne obiekty zaplecza, przede wszystkim potężny
gmach koszarowy o długości około 1500 metrów, magazyny i cerkiew.” Zarówno Twierdza, jak i samo
miasto Dęblin nosiły w tym czasie nazwę Iwangorod – pochodzącą od imienia namiestnika Królestwa,
Iwana Paskiewicza. Na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku Twierdzę rozbudowano, w wyniku czego stała się
Twierdzą fortową, powstały dodatkowe forty zarówno na prawym, jak i lewym brzegu Wisły. W latach
1914-1915 tereny przy Twierdzy były miejscem walk armii niemieckiej, rosyjskiej i austro-węgierskiej.
W sierpniu 1915 roku do twierdzy wkroczyły wojska niemieckie. Obecnie cytadela Twierdzy Dęblin zajęta
jest przez Wojsko Polskie, a zwiedzanie tego terenu możliwe jest jedynie z uprawnionym przewodnikiem.
Gdy jednak obostrzenia nie pozwolą nam na zobaczenie wszystkich elementów Twierdzy od wewnątrz,
musimy przejechać dosyć ruchliwą ulicą 15 Pułku Piechoty Wilków aż do ulicy Podchorążych. Kierujemy
się w stronę Puław, na końcu ulicy Podchorążych, tuż przed przejazdem kolejowym zjeżdżamy w prawo,
gdzie zatrzymamy się przy Bramie Lubelskiej Cytadeli Twierdzy Dęblin.
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1. SIECIECHÓW– START (b0 km ·00:00)

7. DĘBLIN - Muzeum Sił Powietrznych (b15,5km ·1:30)

2. SIECIECHÓW - Cmentarz choleryczny (b0,5 km ·00:02)

8. DĘBLIN - Fort Mierzwiączka (b19 km ·1:50)

3. GŁUSIEC - Kurhan Okurzałego (b9 km ·0:40)

9. STĘŻYCA - Wyspa Wisła (b26 km ·2:30)

4. DĘBLIN - Twierdza (b12,5 km ·1:10)

10. DĘBLIN - Pomnik przy MDK (b32 km ·2:50)

5. DĘBLIN - Brama Lubelska (b12,5 km ·1:10)

11. SIECIECHÓW– META (b44 km ·3:55)

6. DĘBLIN - Cmentarz Balonna (b13,5 km ·1:20)

5. DĘBLIN – BRAMA LUBELSKA
Owa brama jest jedną z dwóch bram
wjazdowych na teren dawnej twierdzy.
Murowana jest z czerwonej cegły i posiada
dwie kondygnacje. Frontowa elewacja
prezentuje styl neoromański i zdobią ją
ryzality, a także wsparte na kolumnach
podcienie z cegły i kamienia. Brama stanowiła
niegdyś wejście do Twierdzy od strony
południowej. Do bramy prowadzi most nad
fosą. Tuż obok Bramy Lubelskiej podziwiać
możemy monumentalny pomnik ustawiony
przez towarzyszy broni w 1924 roku ku
pamięci Bohaterów 15 Pułku Piechoty Wilków
poległych w latach 1918-1920. W 1989 roku
fot. M. Szewczyk-Wiraszka
pomnik zyskał również drugą tablicę, na
której inskrypcja głosi: Żołnierzom 15 Pułku Piechoty Wilków poległym w walce o niepodległość Polski
w latach 1792-1945. Społeczeństwo i Towarzystwo Przyjaciół Dęblina. Pomnik zbudowany został
z granitowych bloków w formie słupa o średnicy poziomej ok. 2 metrów i wysokości 10 metrów . Na jego
szczycie umiejscowiony został orzeł z rozpostartymi do lotu skrzydłami. Jako ciekawostkę należy podać,
że pomnik wybudowano ze składek kadry i żołnierzy służby zasadniczej.
Po krótkim postoju wyruszamy dalej. Spod pomnika wyjeżdżamy w lewo, jedziemy ulicą Podchorążych,
po kilkuset metrach skręcamy w prawo w ul. Balonna. Jedziemy uważnie, gdyż po przejechaniu kilkuset
metrów zatrzymamy się po prawej stronie drogi przy płycie z 2014 roku ustawionej przez Towarzystwo
Przyjaciół Dęblina, w miejscu, gdzie od maja 1941 roku do lipca 1944 roku był niemiecki obóz pracy
przymusowej Żydów Bauleitung der Luftwaffe, przez który przeszło ponad 3000 Żydów z Polski, Austrii
i Słowacji, a ocalało jedynie kilkuset. Tablica upamiętnia także ponad 3500 Ireńskich ( z Ireny – czyli
z Dęblina) Żydów zamordowanych przez Niemców 6 maja 1942 roku w Sobiborze oraz 15 października
1942 roku w Treblince. Tuż przy tablicy znajduje się aleja, prowadząca do zabytkowego cmentarza
wojennego 1914-1945.

6. DĘBLIN - CMENTARZ BALONNA
Cmentarz ten założony został przez armię
austro-węgierską, podczas I wojny
światowej, na stokach Reduty Twierdzy
Dęblin. Pierwszymi pochowanymi byli
żołnierze różnych narodowości tej właśnie
armii. Od 1919 do 1937 roku był to cmentarz
fot. M. Szewczyk-Wiraszka
garnizonowy Dęblina. Chowano tu także
żołnierzy polskich poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej. Cmentarz ten czynny był do roku 1938.
Po chwili zadumy ruszamy dalej, wracamy do ul. Balonna, skręcamy w prawo, dojeżdżamy
do skrzyżowania, po czym skręcamy w lewo w ul. Składową, dojeżdżamy do ul. Warszawskiej, po czym
wjeżdżamy w prawo na ścieżkę rowerową. Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w prawo,
ul. Lotników Polskich dojeżdżamy do Placu Defilad przed Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Przejechaliśmy ponad 15 km.
7. DĘBLIN – MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH
Tu zatrzymamy się na dłużej, by poznać
historię lotnictwa oraz obejrzeć m.in.
wystawę ponad 80 statków powietrznych.
Zadaniem muzeum jest przede wszystkim
upowszechnianie wartości historycznych
związanych z dziejami oręża polskiego,
w szczególności z historią i tradycją sił
fot. M. Szewczyk-Wiraszka
powietrznych, broni przeciwlotniczej,
popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Aby zobaczyć wszystkie eksponaty, potrzebujemy ponad godzinę przerwy. Chętni będą mogli
także wejść do wybranych statków powietrznych m.in. samolotu Jak-40 i jedynego w Polsce śmigłowca
Mi-6.
Przed Muzeum na Placu Defilad stoi monumentalny pomnik poświęcony Bohaterskim Lotnikom
Dęblińskiej Szkoły Orląt. Pomysłodawcą jego budowy był gen. bryg. Józef Kowalski, od początku
tj. od 1969 roku, kiedy to został odsłonięty, pomnik miał być symbolem ofiary i krwi lotników polskich

wywodzących się z dęblińskiej szkoły lotniczej. Obiekt wzniesiony został według projektu artysty
plastyka Stanisława Strzyżyńskiego z Nałęczowa, przy współpracy artysty plastyka Juliusza Kłeczka
( plac i otoczenie ). Inskrypcja na pomniku głosi: „Wieczna chwała lotnikom, wychowankom Szkoły
Lotniczej, którzy polegli w walce z hitlerowskim najeźdźcą w latach II wojny światowej i tym, którzy
wykuwając moc obronną Ojczyzny, zginęli śmiercią lotnika.”
Po zwiedzeniu Muzeum wyruszamy w dalszą drogę. Wracamy do ul. Warszawskiej, skręcamy w prawo
i ścieżką rowerową jedziemy aż do skrzyżowania z ul. Staromiejską. Przechodzimy przez pasy na
ul. Warszawskiej, wsiadamy na rower już na ul. Staromiejskiej, która dalej przechodzi w ul. Jagiellońską.
Na rondzie zjeżdżamy w ul. Lipową. Po prawej stronie zobaczymy dosyć dobrze zachowane fragmenty
fortu nr I Mierzwiączka. Tu zatrzymamy się na chwilę.
8. DĘBLIN – FORT MIERZWIĄCZKA
Fort Mierzwiączka, był jednym z siedmiu
fortów obronnych dęblińskiej Twierdzy,
wybudowanych pod koniec lat 70-tych
XIX wieku, na wniosek generała Todtlebena.
Prace nad budową rozpoczęto w 1878.
Zarówno Fort Mierzwiączka, jak i pozostałe
fot. M. Szewczyk-Wiraszka wzniesiono na planie pięcioboku. Obiekt
posiadał dwa wały, niski dla piechoty i za nim wysoki dla artylerii. Każdy fort miał również fosę bronioną
kaponierami skarpowymi, a także koszary szyjowe dla załogi i magazyny.
Przejechaliśmy już 19 km. Wyruszamy dalej. Ścieżką rowerową przy ul. Lipowej dojeżdżamy do
ul. Tysiąclecia, skręcamy w prawo i również ścieżką rowerową jedziemy aż do przejazdu kolejowego przy
dworcu w Dęblinie. Zachowajmy szczególną ostrożność. Za przejazdem skręcamy w prawo w ulicę
Michalinowską, jedziemy dalej prosto, aż do Nadwiślanki. Dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 801, ze
szczególną uwagą przejeżdżamy na drugą stronę drogi i dalej ulicą Dęblińską jedziemy do Stężycy.
Skręcamy w lewo w ul. Rekreacyjną, i już po kilkuset metrach jesteśmy na Wyspie Wisła, gdzie po
przejechaniu 26 km trasy odpoczniemy w pięknych okolicznościach przyrody.
9. STĘŻYCA – WYSPA WISŁA
Kompleks Wyspa Wisła jest największą inwestycją społeczną, zrealizowaną przez organizacje pożytku
publicznego w Polsce. Powstał dzięki Towarzystwu Przyjaciół Stężycy, które jest właścicielem kompleksu

i zrzesza aktualnie ponad 2000 osób. Obiekt
wyróżnia się niebanalną architekturą oraz
niezwykle urokliwym położeniem
w obszarze Natura 2000, w bezpośrednim
sąsiedztwie Wisły, dzięki czemu
odwiedzający mogą wypocząć na łonie
przyrody podziwiając różne gatunki fauny
fot. M. Szewczyk-Wiraszka
i flory. Liczne ścieżki, kładki, pomosty i ławki
sprzyjają spacerom i wypoczynkowi. Latem korzystać tu można z wielu atrakcji wodnych: zjeżdżalni,
wypożyczalni rowerów wodnych i kajaków. Zimą zaś, górka – będąca tarasem widokowym, zamienia się
w tor saneczkarski i narciarski. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy stale inwestuje w teren kompleksu,
tworząc kolejne atrakcje dla odwiedzających.
Po odpoczynku ruszamy w drogę powrotną. Zrelaksowani opuszczamy kompleks, kierując się w stronę
Wisły. Na wale przeciwpowodziowym skręcamy w lewo. Mamy do wyboru dwie ścieżki: na koronie wału
lub nisko. Z korony wału, na całej długości trasy do Dęblina, możemy podziwiać widok na dolinę Wisły.
Po dotarciu do dęblińskiego mostu zatrzymamy się na chwilę przy zjeździe do Miejskiego Domu Kultury.
10. DĘBLIN – POMNIK PAMIĘCI POLEGŁYCH W WALKACH O PRZYCZÓŁEK DĘBLIŃSKI
W tym miejscu ustawiona została płyta – pomnik, na którym
inskrypcja głosi: BOHATEROM POLEGŁYM W WALCE Z HITLEROWSKIM
NAJEŹDŹCĄ O PRZYCZÓŁEK DĘBLIŃSKI W LIPCU 1944 R. WIECZNA
CHWAŁA.
Po chwili ostrożnie wyjeżdżamy w prawo na most drogowy,
za mostem skręcamy w prawo, jedziemy przez Głusiec, Zbyczyn,
fot. M. Szewczyk-Wiraszka
docieramy do Kępic. Za Kępicami skręcamy w prawo w drogę polną
prowadzącą za sieciechowskim Jeziorem Czaple. Jadąc cały czas tą drogą – docieramy do drogi
asfaltowej, skręcamy w lewo, jedziemy nią do drogi krajowej nr 48, wyjeżdżamy uważnie w lewo.
Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w lewo w ul. Szkolną. Dotarliśmy do METY. Tu odbędzie się
oficjalne podsumowanie Rajdu. Możemy się posilić, odpocząć i wymienić wrażeniami. Przejechaliśmy
niespełna 45 km.
11. SIECIECHÓW – META

Organizator:

Starostwo Powiatowe
w Kozienicach
Wydział Promocji i Kultury
www.kozienicepowiat.pl

Sponsor wydarzenia:

Partnerzy:
Zespół
Placówek Oświatowych
im. Armii Krajowej
w Sieciechowie

Gmina Sieciechów

Tekst: Monika Szewczyk-Wiraszka
Wytyczenie trasy: Lucyna Domańska-Stankiewicz, Wojciech Stankiewicz, Monika Szewczyk-Wiraszka
Projekt i druk: Edyta Marczak
Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach

